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Mundial Universitário foi visto em 145 países, com o canal do Youtube a registar 80 mil visualizações.
O presidente do Comité Organizador do XXII Campeonato do Mundo Universitário de Andebol,
iniciativa que decorreu recentemente em Guimarães, dirigiu uma mensagem de apreço ao presidente
da Federação de Andebol de Portugal, Ulisses Pereira, para "agradecer todo o apoio prestado na
realização deste evento, o qual, se constituiu como um verdadeiro sucesso para o Andebol, para o
Desporto e que prestigiou Portugal!"
Na missiva, Carlos Alberto Videira, Presidente do Comité Organizador, releva "a excelente
organização salientando que "o evento teve uma visibilidade mediática absolutamente fantástica com
cerca de 4 milhões de acessos à sua página de internet."
O presidente do CO dá nota ainda de vários dados estatísticos que espelham o impacto do evento,
nomeadamente " "no que concerne ao streaming, realizado para todos os jogos do evento, vistos em
145 países, em que o canal do Youtube teve 1030 subscritores, e foram regi stadas mais de 80.000
visualizações"
Carlos Alberto Videira reeitera "os agradecimentos do Comité Organizador, sendo desde já extensíveis
a toda a equipa da Federação de Andebol de Portugal, pela forma excelente como colaboraram com
esta organização."
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São Miguel com
mais uma equipa
O Marítimo Sport Clube, emblema da ilha de São Miguel, decidiu
abraçar a modalidade de andebol,
reforçando, assim, o quadro competitivo micaelense. Os azuis de
Ponta Delgada vão abranger, já a
partir da temporada 2014/15, três
escalões etários, infantis, iniciados
e seniores, o que representa cerca
de meia centena de atletas.
No que concerne à equipa sénior,
o Marítimo pretende formar um
grupo de trabalho que lhe permita
vencer o Campeonato de São Miguel e, posteriormente, o Campeonato Regional, contribuindo, ao
mesmo tempo, para a evolução da
modalidade.
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NOTÍCIAS À BEIRA-MAR
Andebol

Beira-Mar retoma andebol
Eugénio Bartolomeu ajuda a cumprir um sonho dos beiramarenses, dar futuro ao passado do andebol auri-negro.
A modalidade regressa com um projeto ambicioso e bem ponderado
Diogo Carquejo
Notícias à Beira-Mar: Nos últimos anos, qual a ligação que
manteve com o Andebol?
Eugénio Bartolomeu: Iniciei
a prática de Andebol em 1987
no Beira-Mar e até 2010 estive
ininterruptamente ligado à
modalidade, como jogador e
posteriormente como treinador. Em 2010, após o falecimento do meu pai (To-zé Bartolomeu) e o nascimento do
meu segundo filho, coloquei
um ponto final no percurso andebolístico. Contudo, não poderia dizer que não a esta solicitação do meu clube.
NBM: Como surgiu a possibilidade de criar a secção de
Andebol do Beira-Mar?
EB: Surgiu da enorme vontade da atual direção em reerguer uma das modalidades
mais carismáticas na história
do clube.
Que objectivos tem a secção
para esta primeira temporada?
Para esta primeira época o
objetivo é construir uma estrutura de secção forte, criar
condições para iniciar o fundamental trabalho ao nível da
formação e criar alicerces para
a existência de uma equipa sénior que, no futuro, lute por objetivos ambiciosos.
O regresso da secção de An-

jogadores, a treinadores e secconistas estão no clube de
forma não remunerada, o que
diz bem da vontade de todos
em reerguer a secção.

debol é feito através de uma
equipa sénior, podemos
perspectivar no futuro escalões de formação?
A formação é um desígnio
deste projeto! O facto de iniciarmos com uma equipa sénior prende-se apenas com a
possibilidade desta ser o motor
inicial de todo o processo. Não
é por acaso que o coordenador
da formação é o Professor Fernando Leite, para além de ser
um histórico praticante da modalidade no clube, é licenciado
em Educação Física, com especialidade em andebol.

Dia 14 de Setembro,
jogo de apresentação
da recém formada
equipa de andebol do
Clube, pelas 19h15min,
no pavilhão do Alboi,
frente ao São Paio
de Oleiros que milita
a 2ª Divisão.
Estão criadas as condições
para voltarmos a ter o andebol do Beira-Mar como uma
referência nacional?
Essas condições vão sendo
criadas dia-a-dia, é o início de
um processo que levará anos
a estabilizar. O primeiro objetivo é conseguirmos ter todos
os escalões de formação, o que
vai demorar algum tempo e, a
partir daí, teremos uma estrutura vertical montada. Mas nin-

O pavilhão é um problema.
Passados 3 anos da perda do
pavilhão para os credores,
onde é que o andebol do
Clube se vai instalar?
Esse será provavelmente o
maior de todos os problemas!
Especialmente porque nos limita bastante um mais rápido
desenvolvimento ao nível da
introdução de escalões de formação. Para já, a equipa jogará
e treinará no pavilhão do Alboi
e o futuro da secção será assegurado. |
Os treinos já tiveram início

guém duvide que a grande
meta final é, no mínimo, colocar o clube, a todos os níveis,
no patamar onde estava em
1991, quando encerrou a secção, ou seja, ser uma das maiores potências nacionais do andebol português.
O que espera dos adeptos
auri-negros? As primeiras
reacções têm sido positivas?
As primeiras reações têm
sido muito positivas, porque
as pessoas sabem o que representava o andebol no clube, na
região e mesmo na sociedade.
O que espero é o máximo
apoio, com alguma compreensão nesta fase inicial, onde tudo

está a dar os primeiros passos,
mas que sem reservas nos ajudem a reerguer algo que foi gigantesco. Este projeto é de todos e para todos.
O que é que é preciso para o
Sport Clube Beira-Mar voltar
a ser a referência da região?
Trabalhar bem a sua formação, com técnicos de habilitações, conhecimentos na modalidade e pedagogia de nível
superior, com uma aposta forte
no desenvolvimento de jovens
que reúnam condições de integrar os trabalhos das seleções nacionais, os quais venham a ser a grande base da
equipa sénior. Tudo isto tem

que ser acompanhado com infraestruturas que possibilitem
desenvolver todo o projeto.
A equipa sénior é constituída sobretudo por jogadores
e seccionistas que estavam
afastados da modalidade há
algum tempo. Como vê essa
reaproximação?
Com naturalidade, uma vez
que muitas pessoas estão ligadas à modalidade há vários
anos, em diversos clubes, mas
todas elas têm o Beira-Mar
como o seu clube e sentem-se
motivados para ajudar, para
colocar aquele emblema ao
peito. Ressalvando que todas
as pessoas da estrutura, desde

Coordenadores da Secção:
Fernando Carvalho, António
Ferreira, Rui Marques, Rui
Vieira
Coordenador Técnico:
Eugénio Bartolomeu
Coordenador da Formação:
Fernando Leite
Treinador:
Eugénio Bartolomeu
Treinador Adjunto:
Francisco Costa
Plantel Sénior:
Diogo Pinho, Paulo Bizarro,
Paulo Alo, João Vieira, Ricardo
Dias, Nuno Baptista, Carlos
Santos, João Pereira
Michael Vaz, André Calisto,
Vasco Coelho, Afonso Neto,
Pedro Ferreira, Carlos Rocha
e Felino Lopes.
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Andebol regressa
Eugénio
Bartolomeu
dirige secção
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DESPORTO

São Bernardo apresenta-se
motivado e ambicioso

PLANTEL

Regresso Vitória e exibição promissora da formação sénior abrilhantaram a festa de apresentação
das dez equipas aos sócios do clube do concelho de Aveiro
D.R.

João Pinho
Diogo Batalha
Hélder Carlos
Augusto Pereira
Tiago Sousa
Ulisses Ribeiro
Tiago Portas
Albano Lopes
Tiago Azenha
Jorge Justino
Fernando Marques
Leandro Rodrigues
Rui Oliveira
João Massa
Luís Santos (ex-Feirense)
André Oliveira (ex-Oleiros)
Rodrigo Gouveia (ex-Oleiros)
Sérgio Gouveia (ex-Oleiros)
Rui Silva (ex-Ílhavo)
João Esteves (ex-Ílhavo)
Jorge Pereira (ex-Lamego)
Ulisses Pereira (treinador)
João Teixeira (adjunto)
José Manuel (director)
Luís Custódio (director)
Ivo Bento (fisioterapeuta)

A “família” do São Bernardo, composta por dez equipas de oito escalões num total de 150 praticantes, apresentou-se ao sócios no passado sábado

Andebol
2.ª Divisão Nacional

Carlos Delgado
Os sócios do São Bernardo
marcaram presença em número significativo no pavilhão
do clube, para aplaudirem a
apresentação de todas as equipas dos diversos escalões, bem

como para fazerem uma primeira avaliação às capacidades
da equipa sénior, que inicia, no
próximo sábado, o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona Norte.
Com um plantel formado, na
sua maioria, por atletas oriundos dos seus escalões de formação, aos quais se juntaram
sete reforços, o São Bernardo

parte para a competição com o
desejo de fazer um brilharete,
colocando como limite da ambição conseguir o regresso ao
escalão maior do andebol português no menor espaço de
tempo possível.
Mas se no capítulo do plantel
sénior as mudanças não foram
significativas (mais de uma dúzia de atletas transitaram da

época passada), o mesmo não
se poderá dizer da equipa técnica. Isto porque a Comissão
Directiva que gere os destinos
do clube até Junho do próximo
ano, conseguiu o concurso do
treinador Ulisses Pereira, que
acabou de fazer trabalho indelével e até agora único no Alavarium, ao levar a equipa feminina deste clube aveirense à

conquista do título máximo da
modalidade em duas épocas
consecutivas.
Esta é, por isso, a contratação
mais sonante, uma vez que a
expectativa sobre até onde poderá ir o São Bernardo agudizou-se com a chegada de um
jovem treinador, que recentemente foi considerado o melhor técnico nacional no sector

feminino. A expectativa é ainda
grande porque o agora técnico
foi atleta durante várias épocas
no São Bernardo, facto que lhe
deu a possibilidade de conhecer
a realidade do clube que agora
representa como treinador.
Voltando à festa de apresentação aos sócios, refira-se que,
após o desfile pelo pavilhão dos
oito escalões etários (bambis,
minis, infantis, iniciados, juvenis,
juniores, seniores e veteranos),
a que correspondem dez equipas em competição, num total
de cerca de 150 praticantes, seguiu-se o jogo entre a formação
sénior e o Santana, da 2.ª Divisão, com a o São Bernardo a
vencer tranquilamente, por 3219, com 17-11 ao intervalo. |

Director e técnico em sintonia total
OBJECTIVO Ulisses Pereira
não é um novato no São Bernardo. Além de ter sido atleta é
ainda o sócio 1.000 do clube,
numeração atingida quando
ainda estava no início de vida.
Agora voltou na condição de
treinador, com a perspectiva
de fazer regressar a ambição
competitiva ao clube. “Regressei a esta casa para ajudar a
que o São Bernardo volte a ter
ambição desportiva e também
para que regresse o mais rápido possível ao palco maior
da modalidade, onde, recordo,
já atingiu grande notoriedade”.
Ambição que o jovem téc-

nico admite como muito possível de concretizar, tendo
mesmo traçado prazo para a
sua realização. “É óbvio que
recolocar o clube no topo da
modalidade não vai ser fácil,
porque é preciso muito dinheiro e o São Bernardo, como
se sabe, vive unicamente, em
termos competitivos, dos escalões de formação. Mas acredito que, com muito trabalho,
dedicação, espírito de grupo,
vai ser possível atingir esse objectivo dentro de três anos”
vincou o técnico.
Visivelmente confiante, Ulisses Pereira adiantou ainda es-

tar muito satisfeito com o plantel. “Levamos apenas três semanas de trabalho, mas já deu
para ver que temos um grupo
forte e ambicioso. Não vamos
ganhar sempre, mas também
não será nada fácil derrotarem-nos”, afiançou.
Quem também mostrou serena ambição foi Paulo Ferro,
director da Comissão Administrativa que gere o clube. “Fomos buscar o Ulisses porque
além da sua reconhecida competência, trata-se de alguém
que conhece o clube que representou como jogador. Aliás,
as dez equipas que vamos ter

em competição são todas treinadas por um antigo atleta do
clube. Queremos que sejam
criados fortes laços de união
entre todos”, revelou.
“Sabemos que temos tarefa
árdua pela frente aos mais variados níveis, mas com união,
muito trabalho e dedicação vamos procurar devolver ao
clube uma base sólida a todos
os níveis. No prazo de três anos
queremos voltar a pôr o São
Bernardo na ribalta do desporto português, porque é aí
que, pelo seu prestígio e passado, merece estar”, sublinhou
o dirigente.CD

RICARDO CARVALHAL

Ulisses Pereira regresso ao clube, agora como treinador

Página 5

ID: 55608554

08-09-2014

Tiragem: 5550

Pág: 1

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,92 x 1,80 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 2 de 2

S. Bernardo regressa
motivado e ambicioso
Andebol | P30
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ANDEBOL
Sporting venceu Santo Tirso
O Sporting começou da melhor maneira o campeonato
nacional de andebol da primeira divisão, ao receber e
bater o estreante Santo Tirso por 35-25, em partida
da primeira jornada da prova.
A ronda prossegue quarta-feira, com o Passos
Manuel-FC Porto (21h00) e completa-se apenas no
dia 20 de setembro, com o Sporting da Horta-MaiaISMAI, 22h00.
Recorde-se que, no sábado, o ABC tinha empatado
(25-25) em Águas Santas, e o Xico perdido por 29-23
frente ao Benfica.
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SPORTING VENCE
O Sporting entrou da melhor
forma no campeonato nacional
de andebol, recebendo e vencendo o Ginásio Santo Tirso por
35-25, em partida realizada no
Pavilhão do Casal Vistoso, em
Lisboa. A jornada inaugural fica
ainda com duas partidas pendentes, com o Passos Manuel a
receber o FC Porto na próxima
quarta-feira, enquanto o Sporting
da Horta – ISMAI foi adiado para
dia 20.
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